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CELEBRAÇÃO DE ABERTURA
É com alegria que a FMSI, a Fundação Marista para a Solidariedade Internacional dos Irmãos
Maristas, convida você para celebrar o DIA UNIVERSAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO
JOVEM em 2015.
É celebrado no dia 20 de novembro. Proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas – ONU
em 1954, foi criado para incentivar todos os países a instituir um dia oficial para:





Promover o intercâmbio mútuo e compreensão entre as crianças, adolescentes e jovens;
Iniciar uma ação para beneficiar e promover o bem-estar das crianças, dos adolescentes e
jovens do mundo inteiro;
Celebrar o dia da infância, da adolescência e do jovem anualmente.

O dia 20 de novembro é também o aniversario do dia em que a Assembleia Geral das Nações
Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Jovem, no
ano de 1959.
A Convenção sobre os Direitos da Criança, do Adolescente e do Jovem também foi assinada no
mesmo dia, 20 de novembro, em 1989, que desde então foi ratificada por 196 países.
Existe aqui duas palavras diferentes. A Declaração aconteceu em 1959 e a Convenção em 1989.
Confira as informações nos links, que estão nas palavras acima grifadas.
Preâmbulo da Convenção sobre os direitos da Criança
Os Estados Partes da presente Convenção
Considerando que, de acordo com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, a
liberdade, a justiça e a paz no mundo fundamentam-se no reconhecimento da dignidade inerente
e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana;
Tendo em conta que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos
fundamentais do homem e na dignidade e no valor da pessoa humana, e que decidiram promover
o progresso social e a elevação do nível de vida com mais liberdade;
Reconhecendo que as Nações Unidas proclamaram e concordaram na Declaração Universal dos
Direitos Humanos e nos pactos internacionais de direitos humanos que toda pessoa possui todos
os direitos e liberdades neles enunciados, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor,

sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra natureza, seja de origem nacional ou social,
posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição;
Recordando que na Declaração Universal dos Direitos Humanos as Nações Unidas proclamaram
que a infância tem direito a cuidados e assistência especiais ... [...]
A partir de hoje, 9 de novembro, será enviado a cada dia, um e-mail para preparar a celebração no
dia 20 de novembro. Esta proposta de itinerário orante e celebrativo será chamada contagem
regressiva para o DIA UNIVERSAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO JOVEM em 2015.
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Será enviado ao maior número de pessoas possíveis de nossas Unidades Maristas, diretamente da
FMSI ou de sua Província. Convidamos você a fazer o mesmo com os seus contatos; colegas,
irmãos, alunos, etc. Que tal você conversar sobre isso em sua sala de aula?
O seu conteúdo contém as VOZES DAS CRIANÇAS, DOS ADOLESCENTES E JOVENS da Família
Marista. Histórias e questões importantes referentes ao seu país e ao mundo. A Fundação Marista
para a Solidariedade Internacional, FMSI, apresentou estas questões nas Nações Unidas, em
Genebra, em suas atividades junto ao Exame Periódico Universal. Confira o seu país.
A partir de amanhã, você receberá diariamente as reflexões feitas pela FMSI, com a ajuda das
crianças, adolescentes e jovens de cinco países. Além dos países, vamos conhecer três
organizações.
Queremos, com você, preparar e viver intensamente o DIA UNIVERSAL DA CRIANÇA, DO
ADOLESCENTE E DO JOVEM a ser celebrado no dia 20 de novembro de 2015 em todas as
Unidades Maristas do Instituto.
Depois de vivermos o Ano Montagne, estamos vivendo o Ano Fourvière, desde o dia 23 de julho,
em preparação ao Bicentenário da Fundação de nosso Instituto.
A FMSI gostaria de receber seu parecer sobre este trabalho. Faça seu comentário na página da
FMSI no Facebook.
Convidamos você a refletir sobre questões importantes referentes às crianças de seu país e do
mundo.
Veja os links.

Até amanhã!!!

